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BALLAGNAK A 8. OSZTÁLYOSOK
TARTALOMBÓL
Testületi tájékoztató
Jegyzői felhívás
2. oldal
Ovis hírek
3. oldal
Iskolai hírek
4-6. oldal
Falugazdász hírei
7. oldal

Anyakönyvi hírek
Temetőgondnok
elérhetősége
9. oldal

Vásárnaptár
Állatorvosi ügyelet
10. oldal

A Forráskúti Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
ballagási ünnepélye
2022. június 18-án (szombaton)
9:00 órakor kerül megtartásra
az iskola udvarába.

Régi harcok, régi, kopott könyvek
Derű, mosoly, néha fájó könnyek
Múlik minden, rohannak az évek
Búcsút mondunk, múló diákévek.
(Ernest Hemingway)

Mindenkit szeretettel várnak a búcsúzó diákok!
A ballagó 8. osztály tanulói névsora

Budai Lóránt
Csongrádi Zoltán Gábor
Demeter András
Gál Adolf
Fekete Piroska Roberta
Fodor Csaba
Gyuris Rajmund
Illés Szabolcs István
Jenei Gábor Zsolt

(WiFi4EU -2019-2) pályázatnak
megfelelően publikus wifi hálózat kiépítése történt
2021. év folyamán Forráskút településen a „WiFi4EU
– az internetkapcsolat helyi közösségekben történő
előmozdítása” elnevezésű, 3-2019/033609-043711
számú intézkedés alapján
az Európai Unió pénzügyi támogatásával.
A wifi képes eszközök a WIFI4EU (ssid) elnevezésű hálózatra
tudnak csatlakozni a település több pontján. A csatlakozás
után egy gyors nyilatkozatot kell tenni a használatra
vonatkozóan és már elérhetővé is válik a mindenféle
korlátozás nélküli a szélessávú internetezés lehetősége.
Hozzáférési pontok:
• Főtéri park
• Jerney János Művelődési Ház
(beltéren és kültéren)
• Borostyán Étterem (beltéren)
• Sportpálya
• Gárdonyi utcai játszótér
• Bem utcai játszótér
• Munkácsy utcai játszótér
• Általános Iskola udvara
• Boross Iskola udvara
• Fogorvosi rendelő és
Védőnői Tanácsadó udvara
• Piac tér
• Tekepálya és kültéri kemence, konyha

Király Soma
Mata Nóra
Matuszka Vivien
Meszes Zsolt
Monostori Zsófia
Németh Szabolcs
Oláh Ferenc
Senften Davina
Szekeres Bálint Ádám
Török Sarolt

„Báb revű”
Zenés marionett játék
- bábszínház minden korosztálynak

a szegedi AGÓRA
Mókás Bocsok Bábcsoportjának
vendég fellépése
Forráskúton
a Jerney János Művelődési Házban

2022. május 21-én, szombaton
1 6 órától.
Mindenkit szeretettel várunk!
Az előadás látogatása díjtalan!
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étkeztetést,
tanyagondnoki szolgáltatást, míg Bordány Nagyközség
Önkormányzatával közösen
o fogyatékkal élő személyek részére támogató szolgáltatást nyújt.
Szociális étkezés tekintetébent összesen 85 fő rendelkezett megállapodással 2021. évben. Összesen 19.302 adag
ebédet fogyasztottak el szociális étkeztetés kereté-ben,
melyből helyben fogyasztásra csak kis számban, 117 adag
elfogyasztásával került sor, 1.764 adagot pedig maguk
vittek el az ellátottak. Az ebédadagok legnagyobb részét,
17.421 adagot kiszállítással, a tanyagondnokok jutották el
térítésmentesen az ellátottakhoz.
Egyebekben Polgármester úr és a Képviselő-testület gratulált Mihálffy Béla országgyűlési képviselő úrnak a választáson elért eredményhez. Képviselő úr megköszönte a
választópolgárok támogatását és a bizalmát, továbbá
elmondta, hogy fogadóórákkal erősíti a lakossággal való
kapcsolattartását, valamint lehetőségeihez mérten részt
kíván venni településünk társadalmi életében
o
o

A Képviselő-testület április 28-án tartotta soron következő ülését, amelyen részt vett Mihálffy Béla országgyűlési
képviselő is.
Első napirendi pontban a település közbiztonsági helyzetéről készült 2021. évi rendőrségi és polgárőrségi beszámolókat ismerhették meg a jelenlévők. A rendőrség képviseletében Dobó Attila rendőr őrnagy, őrsparancsnok vett
részt az ülésen.
Őrnagy úr elmondta, hogy Forráskút község illetékességi
területén az ismerté vált bűncselekmények száma (13 db
eset) az előző évi adathoz viszonyítva stagnálást mutat.
Ittas állapotban történő járművezetést 7 esetben fordult
elő. Az idei év céljai között is szerepel az ittas vezetők kiszűrése. A tavalyi évben 3 esetben történt rendőri intézkedést igénylő közlekedési baleset. A közvéleményt negatív
irányba súlyosan befolyásoló kiemelt ügy 2021-ben nem
történt.
A covid járvány alatt megváltoztak a vásárlási szokások,
ezt kihasználva több esetben fordult elő internetes vásárlás
esetén csalás. Őrsparancsnok úr felhívta a lakosság figyelmét, hogy legyenek óvatosak a házaló árusok vagy szolgáltatást kínáló átutazók megjelenésekor. Ennek a veszélynek
főként az egyedül élő és idősebb korosztály van kitéve.
Forráskúton Repkó Zoltán rendőr főtörzsőrmester látja el a
körzeti megbízotti feladatokat.
A Polgárőrség munkájáról Kovács István, a Polgárőrség
vezetője adott tájékoztatást. Működésükre az Országos
Polgárőr Szövetség biztosított támogatást. Az Egyesületnek a tavalyi évben 32 fős taglétszáma volt, szolgálatban
összesen 2440 órát töltöttek. Az egyesület tagjai kiemelt
szolgálatot biztosítottak a rendezvények helyszínein, illetve
temetői őrszolgálatot teljesítettek, továbbá tanévkezdéskor az iskola környékének biztosításával végezték munkájukat.
Második napirendben Dudás László tűzoltó alezredes, a
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkatársa a
2021. évről készült katasztrófavédelmi beszámolót ismertette a testület tagjaival.
A Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség az alrendeltségében működő Szegedi- és Makói Hivatásos Tűzoltóparancsnokságokkal, valamint a Ruzsai és Kisteleki Katasztrófavédelmi Őrssel közösen látja el a feladatokat. A
tavalyi évben a településen 10 műszaki mentéshez (főként
viharkárok elhárításához) és 9 tűzesethez kellett vonulniuk. Szénmonoxid mérgezés a településen 2021. évben
nem volt.
A Képviselő-testület a közbiztonság helyzetéről szóló és a
katasztrófavédelmi beszámolót is egyhangúlag elfogadta.
Harmadik napirendben a Homokháti Integrált Szociális
és Gyermekjóléti Központ gyermekjóléti és szociális tevékenységének 2021. évi beszámolóját hallgatták meg a
Képviselő-testület tagjai Csótiné Ördög Edit intézményvezetőtől.
2021. évben az alábbi feladatokat látta el az Integrált
Intézmény:
• házi segítségnyújtás,
• pszichiátriai betegek közösségi alapellátása,
• jelzőrendszeres házi segítségnyújtás,
• családsegítő szolgálat,
• gyermekjóléti szolgálat,
• szenvedélybetegek nappali ellátása,
• idősek nappali ellátása.
Intézményvezető asszony megköszönte az önkormányzat
támogatását, a pozitív együttműködést.
Következő napirendben az Önkormányzat által biztosított
szociális szolgáltatások éves átfogó értékelését készítette
el Barnáné Király Anikó szociális asszisztens.
Forráskút Község Önkormányzata saját feladat-ellátásban:

Dudásné Gábor Tünde, jegyzőkönyv-vezető
_________________________________

TISZTELT FORRÁSKÚTIAK!
Az elmúlt hetek, hónapok történései, tapasztalatai alapján fordulok Önökhöz, szeretnék segítséget és kis odafigyelést kérni egymásra és családtagjainkra egyaránt.
Több témakörben kell most összefoglalnom a negatív
tapasztalatinkat, hiszen rongálásokról, helytelen hulladékkezelésről, a bel- és külterületen utakra és járdákra lógó
ágakról, a járdán történő parkolásról… stb. kapunk bejelentéseket és tapasztalunk sokszor érthetetlen eseteket.
Sajnos több rongálás történt már a faluban, ami érintette
a játszótéri eszközöket, a frissen kiültetett facsemetéket és
nem régen a sportöltöző korlátját… Ezek az oktalan károkozások nemcsak indokolatlan költségeket okoznak az önkormányzatnak, a közösségnek, de sokszor helyreállíthatatlan
következményei lehetnek, hiszen már nem javíthatóak
bizonyos eszközök, amik egyébként még sokáig szolgálhatták volna a közösséget. Ezeket (hallomások és
alapos feltételezések szerint) sokszor fiatalok, kamaszok,
tizenévesek okozzák, ezért kérjük a szülőket, hogy hívják
fel gyermekeik figyelmét egyrészt a károkozás anyagi,
másrészt szabálysértési, esetleg büntetőjogi felelősségére,
következményeire. Önkormányzatunk több helyszínre helyeztet ki a közeljövőben térfigyelő kamerát, így igyekezve
megóvni értékeinket, de értelemszerűen nem tudunk minden fa mellé kamerát telepíteni…, másra is szükség van…
Itt lehet megemlíteni a játszótereken hagyott hulladékok
kérdését is, hiszen számos esetben találtunk már italos
üvegeket, dobozokat, más szemetet széthagyva, pedig
könnyen lehetne ezeket a kihelyezett kukákba is dobni!
Szintén valami másra is szükség van a következő témában. A Művelődési Ház mögött elhelyezett szelektív
hulladékgyűjtő konténereinkben több alkalommal találtunk
elhullott baromfit, ami nyilván nem üveg, sem nem fém,
sem nem műanyag… kérjük, hogy a szelektív hulladékgyűjtő sziget fenntarthatósága érdekében csak a megfelelően válogatott és gyűjtött hulladékfajták kerüljenek elhelyezésre. Gondoljunk csak arra, hogy ettől a helyszíntől,
nem messze ebédelnek a gyerekek nap, mint nap, sőt
nincs messze az óvoda és a bölcsőde, de a konténereket
ürítő helyi és környékbeli lakosokra is legyünk tekintettel!
Kérjük a belterületi ingatlantulajdonosokat, hogy a járdákra, esetleg útra lógó ágak visszametszéséről gondoskodjanak, csakúgy mint a szomszédhoz átnyúló fák, bokrok kordában tartásáról is! Hiszen mi magunk sem örülnénk, ha szomszéd fája tönkre tenné a tetőnket… vagy
nem tudnánk gyalogosan közlekedni a járdákon mert beleakadnánk minden bokorba, gallyba.
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Fokozottan kérjük a külterületi erdők, fasorok
tulajdonosait, hogy az utakra belógó ágakat, az utak felé
terjedő sarjakat vágják vissza, vágják ki! Több külterületi
út mentén személygépjárművel is nehézkes a közlekedés,
nemhogy a mezőgazdasági gépekkel, melyekben akár
komoly károkat is okozhatnak a csapkodó ágak! Itt kell
felhívnom az útelszántásokra is a figyelmet, hiszen mi
magunk is meg kell tudjuk közelíteni tanyánkat,
szántóinkat, stb.
A régi, de legfőképpen az új járdák hosszú élettartama
érdekében szeretném kérni az ingatlantulajdonosokat,
hogy ne parkoljanak a járdákon gépkocsikkal! Egyrészt
műszakilag nem a gépjárművek teherbírására tervezték és
kivitelezték őket, másrészt pedig gyalogos célt szolgálnak.
Ugyanez értelemszerűen vonatkozik a kerékpárútra is!
Sok negatív tapasztalat, hír, bejelentés „írattatta” meg
velem ezt a cikket, amiket úgy érzem sokszor egy kis
odafigyeléssel, felelősségérzettel, empátiával, a jó gazda
gondosságával meg tudnánk előzni… és természetesen
tudom, hogy a többség meg is előzi és tesz is mindezért.
Köszönöm!
Tisztelettel: dr. Kapás Anita jegyző

2022. április 11-én megtartottuk
óvodánkban, a magyar költészet napjára
meghirdetett
vers-és
mesemondó
délutánunkat. 12 gyermek jelentkezett
vers, illetve mesemondásra. Mindenki
nagyon ügyesen előadta az általa választott művet,
amelyet a zsűri tagjai (Barnáné Király Anikó –
könyvtáros, Nagyné Rabi Márta – leendő első osztályos
tanító néni, Vass Erzsébet – Böbe óvó néni) és a
jelenlévők meghallgattak és tapssal is jutalmaztak.

A járványügyi veszélyhelyzet idején a lejáró
okmányok érvényességét meghosszabbította a
kormány annak érdekében, hogy csökkentsük a
személyes találkozások számát. 2022. június 30-án
azonban valamennyi, 2020. március 11. és 2022.
május 31. között lejárt vagy lejáró személyazonosító
igazolvány, vezetői engedély és útlevél érvényessége
lejár.
További információk a www.forraskut.hu
honlapunkon.

A legügyesebbek és legbátrabbak a zsűri javaslata
alapján a kistérségi vers-és mesemondó versenyen
Mórahalmon
képviselhetik majd óvodánkat.
A
délután
lezárásaként a gyermekeket egy-egy oklevéllel, ajándék mesekönyvvel és könyvtáros Anikó nénitől kapott ajándékkal jutalmaztuk.
Ezen a délutánon a
rajzversenyre
benevezett gyermekeket is
megajándékoztuk.
Köszönjük a szülőknek a támogatást,
minden résztvevőnek
gratulálunk és kívánjuk, hogy ilyen lelkesedéssel
készüljenek a következő alkalomra is.
Vers-és mesemondó délután résztvevői:
KATICA (KÖZÉPSŐ) CSOPORT:
Lajkó Márkó – A locsolócső
Ocskó Imre – Tóth Anna: Katica
Boday Bence Boldizsár – Zelk Zoltán: Tavaszi dal
Budai Viktória – Fésűs Éva: Békanóta
Kádár-Németh Kristóf – Zelk Zoltán: Tavaszi dal
NAPOCSKA (KIS) CSOPORT:
Vass Dorka- Móra Ferenc: A cinege cipője
Hegedűs Ábel – Gazdag Erzsi: Hóember
Lajkó Hermina – Balla Piroska: Az elveszett süni
PILLANGÓ (NAGY) CSOPORT:
Kálmán Dalma – Sörös W. Klára: Névadó
Vörös Zsófia – Juhász Magda: Tarka cica alszik
Elekes Emília – Bartos Erika: Palacsinta
Berek Zoé Edit– Sünike új ruhája c. verset mondta
el.
Rajzversenyre beneveztek:
NAPOCSKA (KIS) CSOPORT: Gyuris Lili, Juhász Róbert
Áron.
PILLANGÓ (NAGY) CSOPORT: Balog Henna, Balogh
Botond, Balogh Brendon, Berek Zoé, Csikós Judit,
Kálmán Dalma, Lakatos Leonóra, Szél Jázmin, Vörös
Zsófia.

KORMÁNYABLAKBUSZ
ÉRKEZIK FORRÁSKÚTRA
2022. május 16. hétfő 15 – 17 óráig
a Művelődési Ház mellett.
Intézhető többek közt:
- személyi igazolvány
- útlevél
- jogosítvány
- lakcímkártya
- diákigazolvány
- parkolási igazolvány
- ügyfélkapu
Illetékfizetésre csak bankkártyával van lehetőség.
www.kormanyablak.hu
______________________________________

Gépszemle Csólyospáloson
Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Csólyospálos értesíti
a betakarítási munkákban résztvevő erő- munkagép
pótkocsi és tehergépjárművek tulajdonosait, hogy
2022. június 3-án pénteken 12 órától a Sportpálya parkolójában (Csólyospálos Bartók Béla u 5.)
Tűzoltó készülék ellenőrzéssel javítással vásárlási lehetőséggel egybekötött gépszemlét tart.
A szemlére jelentkezni lehet: 2021.junius 1-ig a gépek
egyedi azonosítójával /rendszám vagy alvázszám/
típus megjelölésével.
Jelentkezni lehet: Kapás Ferenc tel: 30/328 92 26
Tűzoltó készülékek karbantartását és javítását a
Kiskun-halasi tűzvédelmi kft végzi
Várjuk a jelentkezéseket.
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készültek. A teljes épület bemutatása nélkül néhány
megoldás, melyet láthattunk is:
• A fűtési és hűtési igények csökkentését épületszerkezeti elemek korszerű kialakításával biztosították.
• a primerenergia-ellátás nap- és elektromos energiával,
elektromos hálózatról, kiegészítésként napelemekkel
történik. A napelemek nem akkumulátorra, hanem az
épületkomplexum saját hálózatára termelik a villamos
energiát, a többletet pedig a hálózatba juttatják vissza.
• A hűtés-fűtést függőleges talajkollektoros rendszer
biztosítja, mely kedvező üzemeltetési költségeket
eredményez – igaz magasabb beruházási összeg mellett
– emellett a közvetlen környezetre vizsgálva a
legtisztább megoldást adja.
Részt vettünk az Agórában rendezett Föld Napja
programon, ahol kiállításokat, bemutatókat és egy
előadást tekintettünk meg.
Programunk végén a Kárász
utcán elhelyezett napvitorlák alatt, melyek a klímaváltozás hatásaihoz való
alkalmazkodást biztosítják,
sétálva indultunk vissza buszunkhoz, majd Forráskútra.
Reméljük, hogy ez a kirándulás is megerősítette a Föld
napja mozgalom egyik jelmondatát:
„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”

KIRÁNDULÁS A FÖLD NAPJÁN
Forráskút klímastratégiai szemléletformáló
pályázati programja
Április 22-én a Föld napján az iskola 40 tanulója
Forráskút község Klímastratégiai szemléletformáló pályázati programjának köszönhetően kirándulást tett.
A kirándulás előzményeként március 26-án vetélkedtek az osztályok a fenntarthatóság témakörében,
előzetes feladatokat végeztek: teszteket töltöttek ki,
plakátot készítettek, újrahasznosítással készítettek
terméket.

A kirándulás napján reggel eső fogadta a résztvevőket,
akik először a falu melletti Hulladékudvarnál és
rekultivált szeméttelepnél álltak meg. Kistelek közelében meglátogattuk a Naperőművet, majd a Sándorfalvi úton lévő Regionális Hulladékkezelő központba
látogattunk.

A már messziről is látható hulladékdomb közelében
megtudtuk, hogyan kezelik és hasznosítják itt a háztartásokban keletkező anyagokat. Biacsi Schön Áron bemutatta a kommunális hulladék hasznosítását biztosító
üzemrészt is.

Cikkünk a KEHOP-1.2.1-18-2018-00089
Helyi
klímastratégiák
kidolgozása,
valamint
a
klímatudatosságot
erősítő
szemléletformálás
Forráskúton c. projekt keretében jelenik meg.

Innen a Szent-Györgyi Albert Agórába utaztunk.
Az Agóra önmagában is látogatási cél volt, hiszen az
épület gépészeti rendszerei környezet-tudatossággal
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A furulya és gitár tanszak hírei

ISKOLAI HÍREK
Tanulmányi versenyek

Az elmúlt két év, a pandémia időszaka jelentősen
megviselte a zenei tanszakok munkáját. Az online
oktatás, a jelenlét hiánya, az, hogy a különböző csatornákon alig, vagy sehogy sem hallottuk egymást a gyerekekkel, a versenyek elmaradása, a kevés fellépési lehetőség, mind-mind negatívan befolyásolta a gyerekek
hozzáállását a hangszertanuláshoz.
Ennek ellenére mi a vírus időszaka alatt is komoly
munkát végeztünk. Egy országos online furulyaversenyen olyan sok növendékem szerepelt eredményesen,
hogy a tavalyi évben tanári különdíjat kaptam.
2021-ben az online megrendezett VII. Dél-alföldi
Regionális Furulyaversenyen
Török Hajnal – Vajner Violetta Vanda ezüst minősítést
kapott kamarazene kategóriában.
A XXII. Deszki Maros Menti Fesztiválon - amit még
ugyancsak online rendeztek meg 2021. novemberében
– Török Hajnal, szólóhangszer alsó tagozatos kategóriában ezüst minősítést,
- Vajner Violetta Vanda szólóhangszer felső tagozatos
kategóriában ezüst minősítést kapott.
Kamara kategóriában Török Hajnal és Vajner Violetta
Vanda arany minősítést ért el.

Az utóbbi 2 évben nem volt sok lehetőség tanulóink
számára a tanulmányi versenyekre való továbbjutásra.
Az évek óta látogatott versenyek többsége nem került
megrendezésre még idén sem. Kivételt képeznek ez
alól a matematika versenyek. Több rangos versenyre
is beneveztük a számolásban tehetségesnek vélt
tanulóinkat,
és
a
következő
eredményekről
számolhatunk be:
Csólyospáloson megrendezett Megyei Matematikaverseny:
III. helyezett Mészáros Lili
(3. osztály)
I. helyezett
Vass Kornél
(4. osztály)
IV. helyezett Nagy Léna
(4. osztály)

Zrínyi Ilona Matematikaverseny:
Ezen a versenyen iskolánk legeredményesebb tanulója
idén is a 4. osztályos Nagy Léna lett, aki a VIII.
helyet szerezte meg.
A
Mategye
által
szervezett
Megyei
Matematikaversenyen nagyon szép eredményt értek
el a 4. osztályos tanulók. A két legrangosabb helyet
hozták el a lányok:

Az idei évben már személyes jelenléttel rendezték
meg a versenyeket. Így márciusban elutazhattunk
Szentesre, ahol részt vehettünk a XXXII. CsongrádCsanád Megyei Kortárszenei Találkozón, ahol
Vajner Violetta Vanda – dicséretben,
Török Hajnal – nívódijban,
Török Karolin – nívódíjban részesült.
Április 8-án Üllésen a Fontos Sándor-emléknap keretében megrendezett kulturális versenyen vettünk
részt.

I. helyen
Nagy Léna
II. helyen pedig
Török Hajnal
végzett.
Gratulálunk!

VÉRADÁS
Május 19-én, csütörtökön 14-től 17 óráig a
Jerney János Művelődési Házban lesz kihelyezett
véradás! Aki vért ad, feltétlenül hozza magával
azonosító okmányát, lakcím és TAJ-kártyáját!
Minden véradót ajándékok várnak!
Cím: Forráskút, Petőfi utca 3.
A véradási helyszínekről és időpontokról ezen a
honlapon MINDIG lehet tájékozódni:
www.ovsz.hu/ver/veradasok
Kérjük, kövesse a Facebook-on a Véradás – CsongrádCsanád megye oldalt friss hírekért!
www.facebook.com/veradascscsm
EGY VÉRADÁSSAL 3 ÉLETET MENTÜNK MEG –
SEGÍTSEN ÖN IS!

- Török Karolin klasszikus zene - szólóhangszer
kategóriában II. díjat,
- Farkas Dominik – Török Hajnal klasszikus kamarazene kategóriában II. helyezést értek el.
Ugyanezen a versenyen Balog János klasszikus zene –
szólóhangszer
(gitár)
kategóriában
különdíjban
részesült.
Kálmánné Mucsi Ildikó és Pesti Zsolt
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ISKOLAI HÍREK
Verskert

VISSZATEKINTŐ
Így készültünk a húsvétra

„A vers betölti a tüdőnket,
lendületet ad, tágasságot,
felemelkedni, szárnyas fényben
tapasztalni meg a világot.”
(Szabó T. Anna)

Idén a Művelődési Házban a húsvéti kézműves
foglalkozásunkat az iskolával közösen szerveztük meg.
A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon, így azon
az iskolából pedagógusok kíséretével tudtak részt
venni a napközisek éppúgy, mint a hazajárós diákok.

Április 11-én, József Attila születésnapján van a
magyar költészet napja.
Ezen alkalomra az iskolában „verskerttel” készültünk. A szakkörös tanulók a reformkortól napjainkig tekintették át jeles költőink munkásságát.
Mindannyian választottak egy számukra kedves
alkotást. Olyat, amit szívesen megismertettek volna
másokkal is. Ezt másolták le, majd készítettek hozzá
illusztrációt. A laminált munkákat az udvaron helyeztük
el, hogy bárki gyönyörködhessen bennük, olvasgathassa őket.
Kocsispéterné H. Éva

A foglalkozás megtöltötte a nagytermet, ahol
Csikósné Gyuris Judit, Simon Ilona, Lakatos Angéla,
Török Tilda tanárnők, valamint - a decoupage díszítés
egyik helyi mestere - Tapodi Sándorné Tünde gondoskodott a gyerekek számára kézműves foglalatosságról.

Készíthettek itt
a gyerekek
húsvéti vatta
bárányt, színes-díszes
ajtókopogtatót,
meglepetés
tojást és szalvéta technikával is díszíthet
tek hungarocell tojást.

Egyik vers a „verskertből”.
Csomós Gabriella választotta.
Janikovszky Éva:
Ők ma gyerekek
Ha ma kihagyod az esti mesét, holnap már lehet,
hogy nem is kéri a lányod vagy a fiad.
Ha ma nem ülsz oda vele a társasjáték mellé,
előfordulhat, hogy a jövő héten már késő lesz.
Ők ma gyerekek, s nem pótolhatod
az önfeledt legózást, babázást úgy öt év múlva,
amikor már kevésbé szorítanak
megélhetési gondok, amikor már
nem kell új szőnyeg, vagy függöny az ablakra.
Ha most kihagyod az együttlét meghitt perceit,
évek múltán talán már
a meghitt beszélgetéseket sem igénylik.
Ha most nem sétálsz velük kézen fogva,
akkor pár év múlva végleg elengedik a kezed,
és a kapaszkodó nélkül elsodródhatnak.

De természetesen a tojásfestés sem maradt el, ahol
100 darab tojásra került hímes-színes díszítés, végül a
Parkban tojáskereséssel zártuk a programot.
Ezúton is köszönöm szépen minden kedves segítőmnek és a gyerekek felügyeletében segítő további
pedagógusoknak szíves közreműködésüket! Kellemes
és vidám délutánt töltöttünk együtt!
Kálmánné Kovács Mónika

Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek
a gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.
Téglák ezek, amelyekből és amelyekre
a felnőtt élet felépül.
Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.
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mert a kár bejelentésére csak akkor van lehetőség, ha
előzetesen a Területalapú támogatási kérelmet is elkészítjük.
Az eddigi adatok mellett új tartalmi elemként a kárbejelentő
felület kérdezi a telepítés idejét és a termőre fordulás idejét .
Ezek az információk a Termeléshez kötött gyümölcs támogatást igénylő gazdák esetében a jegyzőkönyvben rendelkezésre állnak, aki ilyet nem igényelt, ott szükséges lesz előzetesen ezen időpontoknak a tisztázása.
Az esetleges fagykár bejelentésére az Egységes Kérelem benyújtására nyitva álló szűkös határidők miatt előzetes egyeztetés alapján május 8-án és 15-én vasárnap lesz lehetőség.
Kérésem, ha szeretnének fagykárt jelenteni az őszibarack
ültetvényekben, ezt a szándékukat előzetesen jelezzék.
Jogszabály változás (Kármegállapító szerv számítási módszerének változása) következtében sok termelőnek a 2021.
évi fagykár és aszálykár-enyhítési kérelmét elutasították. Erre
az értesítésre 15 napon belül van fellebbezési lehetőség, az
Államkincstár Általános Dokumentum feltöltő felületén.
Fontos Információ: A Magyar Államkincstár mindenkinek,
akinek elektronikus Ügyfélkapuja van, mindennemű értesítést az Ügyfélkapura küldenek ki. Ha ezt nem nézik, legalább
hetente, a második sikertelen kézbesítés után beáll a kézbesítési vélelem, a levél átvettnek minősül
Ha ez a levél fontos információkat tartalmaz, s nem töltik le, a
fellebbezési lehetőségtől is el fognak esni. Az a kérésem,
hogy az Ügyfélkapujukat legalább hetente figyeljék!!!
Nagy valószínűséggel a telefonom sokszor fog foglalt állapotot jelezni. A kiírt telefonszámot az adott nap folyamán vissza
fogom hívni. Emiatt az e-mailes megkeresést javasolnám
mindenkinek.
A telefonszámom : 06-30/337-2520
E-mail címem: gyuris.ferenc2@nak.hu
Facebookon / Messengeren is elérhető vagyok Gyuris Ferenc
néven, ide is küldhetnek képeket.
A munkánk elszámolásához elektronikus úton történő rögzítésre van szükség, az a kérésem, hogy a telefonjaikat hozzák
magukkal.
Egy másik kéréssel fordulok Önökhöz : 2022. május 20-án
Agrárkamarai választások lesznek, melynek az egyik tétje a
falugazdász hálózat finanszírozásának biztosítása. Minden
választásra jogosult tag kapott értesítő levelet. Arra kérem
Önöket, hogy május 20-án jöjjenek el erre az eseményre.
Ennek helyszíne Forráskúton az Önkormányzat épületében a
Könyvtár helyiségben lesz 6.00 – 18.00 óráig.
Kérdések esetén állok rendelkezésükre.
Az aktuális pályázati lehetőségek (Újra fog nyílni a
Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése!!!) a
www.szechenyi2020.hu , www.fvm.hu , , a www.mvh.gov.hu
és a www.nak.hu honlapokon megtalálhatók,
kérem figyeljék ezeket az oldalakat!
Tisztelettel : Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

FALUGAZDÁSZ TÁJÉKOZTATÓJA
Májusi aktualitások
Tisztelt Termelők !
Április 6-án elindult a 2022. évi Egységes kérelem, azaz a
területalapú támogatás időszaka, a szankciómentes benyújtás határideje május 16-ig tart. Ezután naptári naponként egy
százalékos szankcióval június 9-ig még benyújtható az új kérelem. Az idei évben lehetőség van a személyes ügyintézésre,
ezért az a kérésem, hogy időpont egyeztetésre mihamarabb keressenek.
Alapjaiban az előző évhez képest nem sok változás van
a támogatási kérelmek benyújtásában, illetve az ehhez
szükséges adatokban. Fentiek alapján a következőkre
kérném Önöket!
A tavalyi Területalapú támogatási kérelmük alapján gondolják
végig, hogy melyik táblájukban milyen növénykultúra található
és mekkora a terület nagysága. Ha szükséges, rajzolják a
térkép részletre a tábla alakját, írják mellé a növénykultúrákat,
és a területnagyságot. Ha új terület van, akkor a települést, a
helyrajzi számot, a növénykultúrát és a területnagyságot írják
le, szükség esetén itt is készítsenek rajzot. Ezen adatok ismeretében tudom az új területet rögzíteni.
Ha növény alapú termeléshez kötött kiegészítő támogatást is
szeretnének igényelni, azt is jelöljék meg a térképen. Ekkor
szükséges lesz majd a szaporító anyag mennyiségének a
feltüntetése, a vetés ideje is, valamint új tartalmi elemként a
számlaadatok feltüntetése: kiállító adószáma, számla száma, kelte, szaporító anyag mennyisége, növény faj, fajta, LOT
szám Gyümölcsösök esetén kérem, jelöljék meg, hogy az
extenzív/ intenzív támogatást igénylik-e ?
Az ügyintézésnek ezek az információk lesznek az alapjai,
ezek fognak nekem támpontot nyújtani ahhoz, hogy a legpontosabban nyújtsam be a kérelmüket.
Állat alapú (Szarvasmarha) támogatások az ENAR rendszerből le tudom kérdezni a támogatható állatok listáját, s előzetes egyeztetésre el tudom küldeni az Önök által megadott
e-mail címre, illetve az a kérésem, hogy hozzák el a
marhaleveleket.
Erdős jogcímek esetén a már meglévő erdők esetében a tavalyi kérelemből előhívhatók az adatok, azt a tényt tisztázzák
le a Támogatói Okiratból, hogy jár-e még az Erdőtelepítési támogatásból valamilyen összeg, vagy csak a Területalapú támogatás? Új erdő igénylés esetén egyeztetés szükséges. Egyéb
speciális jogcímek esetében szintén egyeztetés szükséges.
Május 16. és 31. között a már beadott kérelmeket szankciómentesen lehet módosítani, június 1-től a módosítás már csak
úgy lehetséges, ha az adott jogcímen belül nem keletkezik
többlet igénylés. A módosításra június 9 után korlátozottan az
ellenőrzés megkezdéséig van lehetőség.
Június 9-ig van lehetőség a termeléshez kötött zöldségtámogatások, valamint a szálas támogatások esetén a számla
adatok feltöltésére, illetve a szankciómentes visszalépésre.
Június 9 után már bármiféle visszalépés a termeléshez kötött
növényalapú támogatások esetében szankciót vonhat maga
után.
Április 4-én a gyümölcsös ültetvényekben fagykár keletkezhetett. Ennek a bejelentésére május 16-ig (azaz a
Területalapú támogatások igényléséig) van lehetőség, aki a
Kárenyhítési rendszernek tagja. Az a kérésem, ha károsodott
az ültetvény, mihamarabb vegyék fel velem a kapcsolatot,
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EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Miserend:
2022. 05. 08. vasárnap – Elsőáldozás 10 órakor
2022. 05. 29. vasárnap – Urunk Mennybemenetele;
Templomunk búcsúja – ünnepi szentmise 10 órakor,
mise végén körmenet: vendégatya Mátyás Mihály Pálos
atya
2022. 06. 05. vasárnap - Pünkösd – mise 10 órakor
2022. 06. 06. Pünkösdhétfő – mise 10 órakor
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

Tesz-Vesz-Tavasz
Az idén XIV.
alkalommal szervezte
meg
a
Szeged-Csanádi
Egyházmegye a
már
hagyománnyá
vált
önkéntes
programját, a TeszVesz-Tavaszt.
Az idei évben a
Teremtésvédelmi
Tevékenység állt
a központban.
Háromféleképpen
lehetett
most
csatlakozni ehhez
a programhoz, mi
ezek
közül
a
plakátkészítést
választottuk. E feladat különlegessége volt, hogy
hulladékból kellett készíteni.
Két csoporttal: a negyedikesekkel és a hatodikosokkal
kezdtünk bele ebbe a feladatba.
4. osztály: Bodnár Réka Vivien, Csikós Réka, Farkas
Dominik, Galzó Zalán, Gazdag Máté Dávid, Nagy Léna,
Rabi Elizabet, Tari Krisztián István, Tóth-Rabi Lara,
Török Hajnal, Váradi Vivien, Kolompár Dzsenifer.
6. osztály: Csikós Mirjam, Kappan-Tóth Ármin, Lajkó
Nikolett Vivien, Mantsch Mihály, Ocskó Laura, Rácz
Gabriella, Sahin Zsolt, Sápi Bence Norbert, Tari
Zsuzsanna Ibolya.
Mindkét csoport nagyon ügyesen, kreatívan, szorgalmasan dolgozott. Nagyon szép, értékes alkotások
születtek. Nagy dicséret illeti mindkét csapatot.

DŰLŐFUTÁS! Az általános iskolás és Óvodásokért!
2022-ben ismét lehetőségünk nyílik a dűlő futást
megrendezni!
Regisztrálni lehet az iskolában és óvodában, valamint
a verseny napján a helyszínen (focipálya) 9 órától.
Rajt 10 óra. Eredményhirdetés 11 órakor.
A leggyorsabb futón kívül díjazzuk a legtöbb futót
indító osztályokat, csoportokat!
További programok a nap folyamán: bogrács főzőverseny, aszfaltrajz verseny, kincskeresés, foci meccs.
Hangulatfelelős: DJ Belecz.

DOMINO 2021 ÉVI MŰKŐDÉSE
NEAG-KP-1-2021/4-000645
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 2020.októberében
pályázatot hirdetett helyi és területi hatókörű civil
szervezetek egyszerűsített támogatása érdekében.
A pályázat célja a helyi vagy területi hatókörű civil
szervezetek támogatása, melyet a pályázó meghatározott működési tevékenységek költségeire fordíthat.
A DOMINO Alapítvány 2021 évi működési kiadásai
fedezetére sikerrel pályázott, s 300.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyert.
A projekt célja az alapítvány működési költségeinek
támogatása (adminisztrációs-, kommunikációs-, marketing- és szervezetfejlesztési-, valamint eszközbeszerzési szükségletek megvalósítása), s ezáltal szakmai munkája működési hátterének meg-teremtése.
Támogató: Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt.

Baloghné Zádori Tamara, hitoktató

Nosztalgiaséta a Kertészetben
Hamarosan lebontásra kerülnek a Nemeskert Kft.
forráskúti kertészetében az egykori TSZ. által épített
üvegházak.
A Kertészet vezetése azzal a nagylelkű a ajánlattal
szól most az egykoron ott dolgozókhoz is, hogy egy
utolsó nosztalgia sétára invitálja őket. A lebontásra
váró üvegházakat hétköznap 8 és 15 óra között lehet
végig járni. Kérjük, keressék a helyszínen Ádám
Ferencet, aki a még bejárható területen körbevezeti
Önöket.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!
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OLVASÓI LEVÉL
Anyák napi megemlékezés alkalmából köszönöm
magam és sok-sok édesanya nevében a szervezők
munkáját: a köztereken elhelyezett szép és kedves
köszöntő idézeteket!
Továbbá köszönjük az „Örömforrás” szívhez szóló szép
énekeit a szentmisén és a kedves ajándékot, amit a
gyerekek osztottak a mise végén.
Külön köszönet a temető kapujára kihelyezett, elhunyt
édesanyákról is megemlékező szép és megható idézetért.
Hálás köszönettel, jó egészséget kívánva:

ANYAKÖNYVI HÍREK
Házasságkötés
Nagymihály Márta és Kormányos Martin

Maróti Lajosné, sok-sok édesanya, nagymama nevében

KÖSZÖNET NYÍLVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni az Önkormányzatnak a
kedves köszönetnyilvánítást itt az újságban is.
Mindig is nagyon szerettem a közösséget, a falunkat, és a
munkán is szeretettel végeztem. Köszönöm szépen a
kedves, elismerő visszajelzéseket és a kapott sok
szeretetet.

valamint

Köszönettel Czékus Józsefné

Zombori Petra és Nagy Csaba

MEGHÍVÓ
„Mi a fene az a Bitcoin?”
2009.01.03-án született meg egy technológia, melyet ma
mindenki BitCoin-ként ismer. De mi is ez valójában?
Sokan, sokféleképpen beszélnek róla, de az egyik magyarázat bonyolultabb, mint a másik. Érthetetlen kifejezések és
szakszavak hangzanak el, és még a számítástechnikai ismeretekkel rendelkezőnek is sokszor "kínai" mindaz, amit hall,
nem hogy annak, akik csupán felhasználói szinten használja
az internetet.
Vendégünk lesz egy olyan szakember, aki ötödik éve foglalkozik a kripto-technológiával és érthetően, szakkifejezések
nélkül is tud beszélni róla, olyan módon, hogy megértésünk
legyen nem csak arról, hogy mi is az a bitcoin, hanem annak
a működéséről, szerepéről, és főleg a felhasználásának
előnyeiről is.
Beszél nekünk a fejlesztési irányokról, a már használatban
lévő eszközökről, és főleg arról, hogy miért is lesz ez a jövő
technológiája, ami miatt elkerülhetetlen lesz a használata.
Elsősorban most a pénzügyi világot átalakítja át, ez pedig egy
olyan terület, ami mindenkit érint. Nem lehet e téren
tájékozatlan. Most itt egy nagyon jó alkalom arra, hogy
megtudja: "Mi a fene az a bitcoin."
Jöjjön el május 12. 18 óra időpont, helyszín Forráskút
Jerney János Művelődési Ház, hozza el a családját,
barátait, ismerőseit, hogy mindenki hallja, és ne kelljen
alapvető információ nélkül neki vágnia ennek az ismeretlen
területnek.
Mindenkit várunk!

fogadott örök hűséget. Gratulálunk!

Gólyahírek
Heidt Dénesnek és Balogh Barbarának
Henrik
Gyugel Norbertnek és Kisapáti Lillának
Márkó
nevű gyermeke született. Gratulálunk!

Művelődési Ház programajánlója:
Hétfőnként Nyugdíjasklub és Zumba Zsolnai Tamással
Egészségklub Godáné Ádám Mária egészségfejlesztőterapeutával máj. 17-én, 31-én, jún. 14-én 15 órától.
Baba mama klub szerdánként 9 órától
Pilates szerdán 17.15-től Ördög Eszter oktatóval.
Kézimunkakör az Alkotóházban csütörtökönként
SZÁMÍTÓGÉPES SZOBA Nyitvatartási időben látogatható.
KÖNYVTÁR Kedden és csütörtökön 8-12 és 13-18 óráig tart
nyitva.

Halálozás
Vass Imre László

(élt 93 évet)

Hozzátartozói fogadják részvétünket!
Temetőgondnok
Gyuris Józsefné Marika, Tel.: 06 30/924 93 51

Szeretettel várunk mindenkit a programjainkra!
www.facebook.com/forraskutmuvhaz

Cím: Forráskút József A. u. 84.
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HÍR-FORRÁS
VÁSÁRNAPTÁR - JÚNIUS
Kistelek
Kiskundorozsma
Mórahalom
Ruzsa

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
ÉS E-MAIL CÍMEK:

Június 5. állat- és kirakodó vásár
Június 12. kirakodó vásár
Június 19. állat- és kirakodóvásár
Június 26. állat- és kirakodó vásár

Polgármesteri Hivatal 06 62/287-222
fax: 06 62/287-323
06 70/489 5655
e-mail: hivatal@forraskut.hu
Fodor Imre polgármester 06 70/3828 031
e-mail: polgarmester@forraskut.hu
Általános Iskola
06 62/587-140
tel/fax:587-141
06 30/740-3213

HÉTVÉGI ÁLLATORVOSI ÜGYELET
Május 14-én és 15-én 8 és 20 óra között
Dr. Szőke Csaba
Telefon: +36303245032
Május 21-én és 22-én 8 és 20 óra között
Dr. Papp Sándor
Telefon: +36304879805
Május 28-án és 29-én 8 és 20 óra között
Dr. Kovács Tibor
Telefon: +36309653114

e-mail:

iskola@forraskut.hu

Margarét Óvoda és Bölcsőde
- Óvodai intézményegység 06 62/287-123
06 70/489-5646
e-mail: ovoda@forraskut.hu
- Bölcsődei intézményegység
06 70/705-2371
e-mail: bolcsode@forraskut.hu
Művelődési Ház
06 62/287-023
e-mail: muvhaz@forraskut.hu
Orvosi Rendelő
06 62/287-034
Tanácsadó
06 62/287-066
Fogorvosi Rendelő
06 62/287-112
Gyógyszertár
06 62/287-002

ORVOSI ÜGYELET
FORRÁSKÚTON AZ ORVOSI RENDELŐBEN
8 – 12 ÓRÁIG TART A RENDELÉS.
A betegek bejelentkezésére 11.30-ig van lehetőség.
12 – 16 óráig rendelkezésre állási idő.
A SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS természetesen folyamatos a
forráskúti rendelőben 7.30 – 16 óra között,
ezen kívüli időben (hétköznap délután 16 órától reggel 7.30
óráig, illetve hétvégén):
HÍVJÁK a Szegedi Központi Háziorvosi ügyeletet a
104 –ES KÖZPONTI MENTŐ SEGÉLYHÍVÓN!!!

e-mail:

dr.cseh.gy@gmail.com

Négyforrás Nonprofit Kft. 06 70/489-5656

BOROSTYÁN ÉTTEREM

e-mail:

Forráskút, Petőfi S. u. 3/a. Tel.: 62/287-118

negyforraskft@forraskut.hu

FBH NP Kft.
06 79/524-821
Borostyán Étterem
06 62/287-118
Közvilágítási hiba bejelentése
kozvilagitashiba@nkmaram.hu
Alföldvíz Zrt. Ügyfélszolgálata:
06 80/922-334
Műszaki hibabejelentés: 06 80/922-333
Posta Forráskút
06 62/287-001
Kormányablak Üllés
06 62/681-370
Körzetben szolgálatban lévő rendőr,
0-24 órában hívható 06 20/232-6655

www.borostyanetterem.net
Facebook/Borostyán Étterem és Szállás Forráskút

Menüétkeztetés 1000 Ft/adag.
Vállaljuk továbbá családi rendezvények
lebonyolítását előjegyzés alapján.

Nyitva tartás:
Hétfő, vasárnap: 11-19 óráig
Kedd-szombatig 1100 - 2100 óráig.

VÁRJUK KEDVES VENDÉGEINKET!
SZÉP Kártyát is elfogadunk!

ÁLTALÁNOS SEGÉLYHÍVÓ:
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ORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET:

104

HÍR-FORRÁS FORRÁSKÚT KÖZSÉG LAPJA

Autószerelő és vizsgabiztos
Vállalja: - személy- és kistehergépjárművek javítása,
vizsgára való felkészítése és vizsgáztatása
- gumiabroncsok árusítása
- motorolajak értékesítése
- gépjárművek diagnosztikája
- gépjárművek okmányirodai ügyintézése
mobil: 06-30/264-6476
e-mail: doboszaki@freemail.hu
6793 Forráskút, Széchenyi u. 4.
Nyitvatartás: minden nap 8-17-ig

Felelős kiadó: Forráskút Község Önkormányzata
Címe: 6793 Forráskút, Fő u. 74.
Kiadásért felelős: Fodor Imre
Szerkesztésért felelős: Dr. Kapás Anita
Sajtótermék nyilvántartási száma: 726939
Kapcsolat: Jerney János Művelődési Ház
Cím: 6793 Forráskút, Petőfi S. u. 3.
Telefon/fax: 62/287-023
E-mail: muvhaz@forraskut.hu
Megjelenés: havonta 900 példányban
Megjelent: 2022.05.11. Következő lapzárta május 26.

Az újság minden háztartás számára ingyenes.
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